REGULAMIN DLA GOŚCIA "MAŁEGO PORTU"
DDDCDREGULAMIWA ROA "Zielonego Domku

Ideą powstania miejsca jest umożliwienie dzieciom i ich rodzicom przygotowania do pobytu
w żłobku lub przedszkolu, wspieranie rodzica w opiece nad dzieckiem oraz udostępnianie
cennych informacji dotyczących rozwoju dzieci.

1.

"Mały Port" to miejsce przyjazne rodzicom z dziećmi, którzy mogą w nim spędzić czas wolny,
pogłębiać relację ze swoim dzieckiem, umożliwić prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny
dziecka poprzez zabawę z rówieśnikami oraz integrować się z innymi rodzicami.

2. Miejsce przeznaczone jest dla rodziców z dziećmi do lat 3.
3. Wstęp, poradnictwo i pobyt w Porcie są bezpłatne.
4. W pomieszczeniu "Małego Portu" dziecko przebywa tylko i wyłącznie pod opieką rodziców, którzy
są odpowiedzialni za jego zdrowie i bezpieczeństwo.
5. Każdy z gości jeśli będzie tego potrzebował, może porozmawiać, uzyskać wsparcie, konsultację
od naszych specjalistów. Zapewniamy przy tym poufność.
6. Wszystkich naszych gości jak i gospodarzy obowiązuje wzajemny szacunek, należyta kultura
osobista i wyrozumiałość wobec innych uczestników.
7. Nasi goście mogą korzystać ze wszystkich dostępnych zabawek, materiałów edukacyjnych
sprzętów przeznaczonych dla dzieci – zgodnie z ich zastosowaniem, zachowaniem zasad
bezpieczeństwa dla swojego dziecka i innych uczestników. Po skończeniu korzystania z zabawek
i sprzętów – należy odłożyć je na wyznaczone miejsce w stanie czystym i nadającym się do
ponownego użycia.
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Każda osoba korzystająca ze sprzętów jest zobowiązana do przestrzegania zasad
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Po skończeniu korzystania ze sprzętów – należy odłożyć je na wyznaczone miejsce w stanie
czystym i nadającym się do ponownego użycia.
9. Na miejscu znajdują się: kawa/herbata dla rodziców, z której mogą swobodnie korzystać.
Natomiast produkty żywnościowe, higieniczne dla dzieci muszą być zapewnione przez rodziców
we własnym zakresie. Na miejscu istnieje możliwość przygotowania/podgrzania posiłku.
10. W "Małym Porcie" każdy uczestnik może poczuć się swobodnie, bezpiecznie, a w obecności
naszych specjalistów wspomóc prawidłowy rozwój swojego dziecka i zaczerpnąć potrzebnej

wiedzy.
11. Wizyty w Porcie są możliwe w określone dni i godziny – zgodnie bieżącym harmonogramem.
W jednym czasie w Porcie może przebywać maksymalnie 10 osób.
12. W Porcie obowiązują konkretne zasady funkcjonowania – regulamin – z którym pierwszorazowo
osoby przebywające są zaznajomione.
13. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w przedstawionym im
regulaminie.
14. Podczas wejścia do Portu, dzieci są witane przez gospodarzy, a na tablicy jest wpisywane imię
dziecka i jego wiek. Zapewniona jest anonimowość uczestników.
15. Do Portu nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych, a także osoby zachowujące się w sposób, który może zakłócić spokój innych
gości domku.
16. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia gości Portu– gospodarze zobowiązani są do wezwania
odpowiednich służb.

